
F SECURE 
ID PROTECTION

Tiedä ensimmäisenä, jos henkilötietosi ovat

vuotaneet nettiin. Suojaa henkilötietosi netissä

ja estä käyttäjätiliesi kaappaus.

SUOJAA SALASANASI JA
HENKILÖTIETOSI
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Aina kun teet verkko-ostoksen tai luot tilin online-palveluun, annat 

henkilötietojasi jollekin toimijalle. Kun yritys tai online-palvelu joutuu 

tietomurron kohteeksi, yksityiset tietosi paljastuvat rikollisille. Näitä 

tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 

kotiosoite ja joissakin tapauksissa jopa pankkitiedot, pankkikorttien 

numerot, sosiaaliturvatunnukset ja PIN-koodit. Jopa miljardien 

käyttäjien henkilötietoja varastetaan joka vuosi, ja rikolliset käyttävät 

näitä paljastuneita tietoja käyttäjätilien valtaamiseen huomaamatta. 

Yksityisten tietojen avulla he voivat tehdä myös identiteettivarkauksia, 

sekä aiheuttaa henkilökohtaista ja taloudellista vahinkoa.

SUOJAA HENKILÖTIETOSI 
VERKOSSA



Lähde: F-Secure Identity Protection Consumer (B2C) Survey, May 20193

KULUTTAJAT OVAT 
HUOLISSAAN

Joku hakkeroi pankkitilin ja varastaa 
rahaa

Henkilökohtaisten tietojen menetys 
tietovuodon yhteydessä

Huijaus nettiostosten yhteydessä, 
esim. luottokortin numeron 
varastaminen

58%

56%

55%

*Prosenttia vastaajista olivat huolissaan tai erittäin 
huolissaan
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KAHDEKSAN 
KYMMENESTÄ 
RISKEERAA 
IDENTITEETTINSÄ 
JOKA PÄIVÄ

Tutkimuksemme mukaan on 80% mahdollisuus, että 

henkilökohtaiset tietosi ovat vuotaneet nettiin. Suurin osa 

netinkäyttäjistä on tottunut heikkoihin salasanakäytäntöihin, 

mikä tekee käyttäjän erityisen haavoittuvaiseksi 

tietovuototilanteissa ja tilikaappauksissa. Huonolaatuiset 

ja uudelleenkäytetyt salasanat on helppo murtaa ja ne ovat 

pääsyy siihen, että uhat kuten tilikaappaus, joka voi johtaa 

identiteettivarkauteen, ovat niin tehokkaita.

TOP 4: MITEN RIKOLLISET PÄÄSEVÄT KÄSIKSI 
HENKILÖKOHTAISIIN TIETOIHIN?

1. Hakkerointi

2. Haittaohjelmat

3. Inhimilliset virheet

4. Käyttäjän manipulointi esim. tietojenkalastelu
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EHKÄISE, HAVAITSE & TOIMI

EHKÄISE
Ensimmäinen askel turvalliseen netinkäyttöön on estää 

ja pienentää identiteettivarkauden riskiä tietoturvan, 

selaussuojan, VPNn ja hyvien salasanatapojen avulla. F-Secure 

ID PROTECTION ohjaa käyttäjää hyviin salasanakäytäntöihin, 

alentaen riskiä tieto-vuodon myötä vuotaneisiin 

henkilötietoihin.

HAVAITSE 
Verkkoseurantamme yhdessä tietoturva-analyytikoiden 

tekemän työn kanssa skannaa julkista, näkymätöntä ja pimeää 

verkkoa löytääkseen vuodettuja henkilötietoja. F-Secure ID 

PROTECTION hälyttää käyttäjää heti, kun hänen tietonsa on 

löydetty tietovuodon yhteydessä ja on riski, että niitä voidaan 

hyväksikäyttää netissä.

TOIMI 
Kun henkilötietojasi löytyy tietovuodosta, F-Secure ID 

PROTECTION auttaa. Tapauskohtaiset toimintaohjeet 

auttavat ongelman ratkaisemisessa ja tilikaappaus- sekä 

identiteettivarkausriskin minimoimisessa.
EH

KÄ
IS

E    
                       HAVA

ITSE   

TOIMI
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YKSI SOVELLUS - KAKSI PUOLTA

Navigaatio mobiilissa kahden eri toiminnon välillä on helppoa. Monitorointipuolella voit hallita monitoroitavia henkilötietojasi ja tarkistaa niiden 

suojausstatuksen sekä löytyneet tietovuodot. Pääset tietovuotokohtaisesti katsomaan lisätietoja kyseisessä tietovuodossa paljastuneista henkilö-  

tiedoistasi. Holvitoiminto on helppokäyttöinen salasanamanageri, jolla voit hallinnoida salasanojasi, luottokorttinumeroitasi, PIN-koodejasi ja  

muita tallennettavia henkilötietoja tehokaasti ja turvallisesti.

Monitorointi Holvi (salasanojen hallinta)
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F-SECURE ID PROTECTION 
OMINAISUUDET 
 
Suojaa henkilötietosi verkossa

VALVO HENKILÖTIETOJASI 
NETISSÄ
F-Secure ID PROTECTION 

etsii tietoturva-analyytikoiden 

tekemän työn ja pimeän verkon 

seurannan yhdistelmällä 

henkilötietojasi julki tulleista 

tietovuodoista.

REAALIAIKAISET TIETO-
VUOTOHÄLYTYKSET
Saat ilmoituksen heti, kun 

henkilötietojasti on ollut mukana 

tietovuodossa. F-Securen johtava 

salauksenpurkuosaaminen 

löydösten lyhyt viiveaika takaavat 

laadukasta dataa nopeasti. 

APUA IDENTITEETTIVARKAUS-
TILANTEISSA
Saat asiantuntijoiden laatimia 

tapauskohtaisia toiminta-

ohjeita, jos henkilötietosi 

ovat paljastuneet, ja estä 

tietovuodon eskaloituminen 

identiteettivarkaudeksi.

SALASANOJEN HALLINTA
Säilytä salasanojasi turvallisesti 

ja käytä niitä kaikilla laittellasi. 

Saat tiedon, jos salasanasi eivät 

ole turvallisia, ja voit helposti 

luoda vahvoja salasanoja 

niiden tilalle.
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TEKNISET TIEDOT JA TUETUT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT

TUETUT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄVERSIOT

Älypuhelimet ja tabletit Android OS 6 tai uudemmat, iOS 13 tai uudemmat

PC Windows 7 SP 1 tai uudemmat

MAC macOS 10.14 (Mojave) tai uudemmat

KIELIVAIHTOEHDOT

čeština, dansk, Deutsch, English, español, español latinoamericano, eesti, français, 
français canadien, magyar, italiano, Nederlands, Norsk, polski, português, português 
brasileiro, română, slovenščina, suomi, svenska, tiếng Việt, Türkçe, ελληνικά, 
български, русский, 简体中文, 繁體中文 (臺灣), 日本語, 繁體中文 (香港), 
한국어 (대한민국)

Tarkista uusimmat tekniset tiedot osoitteesta www.f-secure.com/id-protection.

http://www.f-secure.com/id-protection
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F-SECURE ID THEFT CHECKER

Kokeile ILMAISEKSI henkilötietojen monitoroin-

titoimintoa ID Theft Checkerillä. Testi on kerta-

luontoinen ja se toimii hyvin myös myynnin 

tukemiseen!

Näin se toimii

1. Syötä sähköpostiosoitteesi
Käytä sähköpostiosoitetta, jolla kirjaudut 

esimerkiksi Facebookiin ja Googleen 

2. Me tarkistamme tietovuodot
Tarkistamme taustalla, onko kyseiseen

sähköpostiin liitettyjä henkilötietoja 

vuotanut nettiin. 

3. Saat tietovuotoraportin 
Tietovuotoraportti lähetetään antamaasi

sähköpostiosoitteeseen. 

KOKEILE!
vip.f-secure.com/id-theft-checker

http://vip.f-secure.com/id-theft-checker
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FAQ

K: Miksi F-Secure yhdistää henkilötietojen suojauksen salasanamanagerin kanssa?

V: Useimmat vakavimmista verkkouhista liittyvät henkilötietoihin ja tileihin. On harmillista menettää henkilökohtaisia tietoja 

tietokoneeltaan tai verkkopalvelusta, mutta kriittisten henkilötietojen menetys voi johtaa ikäviin pitkäaikaisiin haittoihin. Huonot 

salasanakäytännöt lisäävät monitilikaappausten todennäköisyyttä, joka saattaa johtaa identiteettivarkauteen. Uniikit ja vahvat 

salasanat ovat hyvä ensiaskel tilien ja henkilöllisyyden suojaamiseksi. 

K: Mitä henkilökohtaista tietoa F-Secure voi löytää käyttämällä sähköpostiosoitetta? Löytyvätkö jopa vuodetut 
henkilötunnukset tai luottokorttitiedot? 

V: F-Securen monitorointi löytää kaikenlaiset vuodetut elementit, kuten luottokortit henkilötunnukset tai tarkemmin palveluihin 

liittyvät henkilötiedot, kuten käyttäjäprofiili, käyttäytyminen, kontaktit, yms. Tietovuotolöydöstemme pohjalla on loppukäyttäjän ja 

sähköpostiosoitteen yhdistäminen. Verkkopalveluihin tallennetut henkilötiedot sisältävät käytännössä aina sähköpostiosoitteen.
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MARKKINOINTIMATERIAALIA VIP PORTAALISTA 

Voit ladata ja tilata ILMAISTA markkinointi-

materiaalia F-Securen VIP portaalista.

Lataa:

• F-Secure tuotevertailutaulukot

• Digitaaliset tuote-esitteet

• F-Secure logot

• Kuvat ja ikonit tuotemarkkinointiin

• Tuotekuvat

• Tuotevideot

Tilaa myymälämateriaalia:

• Tuote-esitteet

• F-Secure tuotevertailutaulukot

• Tuotejulisteet

vip.f-secure.com

http://vip.f-secure.com


Kolmenkymmenen vuoden kokemuksella

Suomalainen tietoturvayritys F-Secure on tehnyt jo yli 30 vuotta töitä ihmisten ja heidän laitteidensa suojaamiseksi 
haittaohjelmilta ja muilta uhilta. Paljon on muuttunut siitä, kun F-Secure perustettiin vuonna 1988 – maailma ja arki 
ovat digitaalisempia kuin koskaan aiemmin. Laitteet eivät ole ainoa suojattava asia nykyään, vaan myös rahasi, kotisi 
ja jopa henkilöllisyytesi voivat olla verkkorikollisten kohteena. Tämä voi tuntua välillä ylivoimaiselta tehtävältä. Siksi 

haluamme auttaa, jotta voit keskittyä itsellesi tärkeisiin asioihin. 

F-Secure suojaa niin yksityiskäyttäjät kuin yrityksetkin – kymmenet tuhannet yritykset, kuten lentoyhtiöt ja 
rahoituslaitokset, luottavat meihin. Henkilöasiakkaat saavat saman maailmanluokan tietoturvan kuin yrityksetkin – 

voit luottaa siihen, että vahdimme selustaasi aina.

vip.f-secure.com

https://vip.f-secure.com/

